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Pracowity wrzesień za nami. Tysiące ludzi w całej Polsce przyłączyło się do największej  w 
kraju akcji ochrony środowiska. „Sprzątaniu świata”, jak w latach ubiegłych, towarzyszyły tysiące 
działań edukacyjnych; konkursów, happeningów, przedstawień, festiwali, koncertów, kampanii 
informacyjnych. To właśnie te działania często przesądzają o sukcesie akcji, bo pozostawiają w 
głowach dzieci, młodzieży i dorosłych najtrwalszy ślad.  

Do Fundacji powoli spływają relacje ze zorganizowanych przez lokalnych koordynatorów akcji 
sprzątań. Pierwsze podsumowanie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2010”, na podstawie 90? 
sprawozdań (ostatecznie spodziewamy się ich ok. 2500), wskazuje, że 25.536 wolontariuszy 
uprzątnęło 54 dzikie wysypiska i posegregowało ponad 80.600 kg śmieci. Ze sprawozdań z 
ostatnich kilku lat wynika, że rośnie liczba akcji, podczas których śmieci są nie tylko zbierane, ale 
także segregowane. Przynosi efekt nasza kampania edukacyjna i coroczne zachęcanie do recyklingu. 

Są też smutne wnioski – liczba dzikich wysypisk rośnie. Wg danych GUS pod koniec 2006 roku 
zlokalizowano w Polsce ok. 2700 dzikich wysypisk śmieci, w 2007 już ok. 3000, a w 2008  blisko 3500. 
Rozmiar zjawiska sygnalizuje również fakt, że w ciągu roku likwidowanych jest ich kilka tysięcy. 
Podsumowanie, którego dokonała Fundacja na podstawie raportów z akcji „Sprzątanie świata – 
Polska” również obrazuje wagę problemu. Podczas wrześniowej akcji w roku 2007 –zlikwidowano 
1000 nielegalnych wysypisk śmieci, w 2008 - 1115, a w roku 2009 – 1992.  

Obok problemu dzikich wysypisk, gospodarka odpadami w Polsce boryka się również z niskim 
poziomem odzysku i recyklingu odpadów. W 2008 roku selektywna zbiórka odpadów była prowadzona 
w 2.290 gminach, w tym odpady biodegradowalne były zbierane w 834 gminach, ale jakość i 
efektywność tej jest często bardzo niska.  Udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości 
zebranych odpadów komunalnych wzrósł z 5,1% w roku 2007 do 6,8% w roku 2008. W 188 gminach w 
ogóle nie zorganizowano selektywnej zbiórki odpadów. Niewiele wskazuje, że w latach 2009-2010 
sytuacja uległa znaczącej poprawie. 

Przypomnijmy, że do końca 2014 r. Polska powinna osiągnąć normy UE: odzysku na poziomie 60 
proc., recyklingu - 55 proc. odpadów opakowaniowych (80% w przypadku innych surowców). Polska 
zadeklarowała poza tym redukcję składowania odpadów biodegradowalnych o 25 proc. do 2010 roku i 
o 50 proc. do 2012 r. oraz odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego. Biorąc pod uwagę 
wskaźniki osiągane dziś (selektywna zbiórka na poziomie kilku procent) widać jak ogromna przepaść 
dzieli polską gospodarkę odpadami i wymagania UE. Niestabilna polityka odpadowa na poziomie 
krajowym hamuje też inwestycje w tym sektorze (brak sortowni, spalarni śmieci).  

Obok rozwiązań systemowych konieczna jest również dalsza edukacja z zakresu ekologii    i 
ochrony środowiska. Edukacja przez działanie leży u podstaw akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Oto, 
co na podsumowanie sprzątaniowego weekendu powiedziała Ambasadorka Fundacji, aktorka Sylwia 
Gliwa, która aktywnie uczestniczyła w kampanii; opowiadała o ekologicznym trybie życia podczas 
pikniku na warszawskim Ursynowie oraz własnoręcznie sprzątała Puszczę Kampinoską z Ambasadorami 
akredytowanymi w Polsce: „Akcja sprzątanie świata jest potrzebna, ponieważ uświadamia 
społeczeństwu fakt, iż że zostawia po sobie ślady w postaci śmieci: w lesie, na ulicy, w parku. Ma 
jednocześnie formę edukacyjną, bo kiedy sprzątamy – osobiście przekonujemy się, jak wielki chaos 
robimy wokół siebie, jak wiele przedmiotów śmieci produkujemy. Obliguje to do obywatelskiej 
postawy. A jeśli nie umiemy znaleźć osobistej motywacji do zmiany naszych niewłaściwych 
przyzwyczajeń, to Polak jako obywatel Europy powinien nauczyć się, że kiedy wchodzi do lasu na 
piknik, czy wycieczkę rowerową, musi mieć śiadomość, że butelki, puszki i inne śmieci pozostawione 
przez niego zostaną tam na wiele, wiele lat. Aprzecież las nie jest śmietnikiem i każdy z nas chodzi 
do niego by obcować z pięknem natury. Najcudowniej byłoby gdyby Akcja sprzątania świata w Polsce 
nie była potrzebna. Tego właśnie życzę sobie i innym:)”  

Tymczasem fakty są nieubłagane. Statystyczny Polak wytwarza rocznie ok. 350 kg odpadów. 
Udział odpadów komunalnych umieszczonych na składowiskach odpadów spadł z 90,2% w 2007 do 
86,6% w roku 2008. Z tymi brakującymi w oficjalnych statystykach śmieciami walczymy już od 17 lat, 
co roku we wrześniu podczas akcji „Sprzątanie świata – Polska”.  



 
 
 


